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vídeos. Mas esse equipamento muito utilizado para lazer e para regis-
tro de imagens vai muito além dessas funcionalidades. O drone já é 
encontrado na indústria, no agronegócio, para sensoriamento remoto 
e monitoramento de estruturas. Com o uso de sensores embarcados, 
aliado a outras tecnologias como softwares e aplicativos, é possível 
utilizar drones para as mais variadas situações, ganhando em pro-
dutividade e agilidade na tomada de decisão. Essas funcionalidades 
poderão ser vistas na 6ª RM Vale TI, entre os próximos dias 22 e 24, no 
Parque Tecnológico São José dos Campos. Mais informações: (www.
rmvaleti.com.br).

E - Vagas na Área de TI 
Como parte da estratégia para expandir e reforçar sua área de TI, a Alelo, 
bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas 
corporativas, está com 22 vagas de emprego abertas para a área de TI, 
com início imediato. As oportunidades são para os cargos de analistas, 
especialistas, coordenador e gerente para atuação em sistemas, gover-
nança, infraestrutura, devops, segurança da informação, administração 
de dados, arquitetura de sistemas e prevenção a fraudes. Os profi ssionais 
contratados vão trabalhar na sede da Alelo, em Barueri. Os interessados 
devem se inscrever pelo site (https://jobs.kenoby.com/alelo). 

F - Recursos Públicos
O Tribunal de Contas do Estado acaba de lançar o ‘Observatório Fiscal’ 
– ferramenta que permite ao cidadão, monitorar, on-line, a gestão dos 
recursos públicos no Estado e nos municípios. É possível o acesso à in-
formações sobre origens da receita – impostos, taxas e contribuições de 
melhoria, transferências correntes, contribuições, entre outros dados – e 
acesso às despesas efetuadas pelo governo do estado e pelos municípios, 
segmentadas por área e programas. A ferramenta ainda dispõe do campo 
‘Mapa das Receitas’ – que mostra a origem dos recursos disponibilizados 
aos municípios. Verifi que no link: 
(http://www.tce.sp.gov.br/observatoriofi scal).

G - Startups e Governos
Foi lançada a 4º edição do Programa de Aceleração do BrazilLAB, hub 
de inovação que conecta startups ao poder público. Qualquer startup 

A - Tecnologia na Avenida 
A escola de samba Rosas de Ouro vai falar sobre a quarta revolução 
industrial no carnaval 2020, com enredo batizado de Tempos Modernos. 
A escola vai incluir tecnologia, como realidade aumentada, robótica e 
inteligência artifi cial, entre outras tecnologias. Uma história que a Poli 
da USP vai ajudar a contar. O samba é considerado por muitos críticos 
da música popular, historiadores e cientistas sociais como um gênero 
musical tipicamente brasileiro. Desde sua origem, ele traz consigo um 
caráter absolutamente popular. Por conta disso, a importância da Rosas 
de Ouro levar a temática da tecnologia 4.0 para a “avenida”. 

B - Busca por Startups
A Colgate-Palmolive está com inscrições abertas para o seu programa de 
aceleração Co.lab, realizado em parceria com a Liga Ventures. O projeto 
objetiva buscar startups que tenham sinergia com a Colgate-Palmolive, 
que é um dos maiores players do mercado de personal e home-care. 
Entre as áreas de interesse estão: DataDriven, Desenvolvimento de Pro-
dutos e Tecnologia, Vendas Inteligentes, Sustentabilidade e Processos 
Internos. As inscrições para o programa de aceleração poderão ser feitas 
até o próximo dia 13, por meio do site (https://colabcolgatepalmolive.
liga.ventures/). 

C - Agroindústrias Exportadoras 
Ao menos 23 cooperativas e agroindústrias brasileiras exportadoras de 
aves, suínos e ovos confi rmaram participação na Anuga 2019 -  maior feira 
mundial de alimentos, realizada em Colônia (Alemanha), que acontece 
entre os próximos dias 5 e 9. Estarão no evento a Agrodanieli, Alibem, 
Avenorte, Bello Alimentos, Coasul, Copacol, C Vale, Dália, Ecofrigo, 
Frangos Granjeiro, Frangos Pioneiro, Frimesa, GTFoods, Integra, Ja-
guafrangos,  Lar,  Pif Paf, Rivelli, Saudali, Seara, SSA, Vibra e Zanchetta. 
Além de encontros de negócios, contará com a distribuição de materiais 
promocionais, com informações sobre a qualidade dos produtos, o status 
sanitário e o perfi l sustentável da produção.

D - Drone Multiuso
Não se pensa mais em uma cerimônia de casamento, por exemplo, 
sem o registro das imagens com um drone, ou mesmo produções de 

que tenha soluções que possam ser adotadas pelo poder público pode 
participar – não é necessário que a solução tenha sido desenvolvida es-
pecifi camente para esse fi m. Os 25 empreendedores selecionados serão 
anunciados no dia 18 de dezembro. A edição considerará projetos capazes 
de atender, além do executivo, o judiciário e o legislativo – poderes que 
não costumam ter foco das startups. Além disso, o programa também 
busca soluções voltadas para as temáticas de smart cities e formação de 
profi ssionais. As inscrições para o novo programa podem ser realizadas 
pelo link (https://inscricao.brazillab.org.br/). 

H - Feira do Livro Italiano 
 A cidade de São Paulo receberá nos próximos dias 26 e 27, uma feira 
de livros italianos. Além de apresentar o melhor da literatura do país 
europeu, o evento terá exposição de ilustrações, encontros com escritores 
e poetas e ofi cina voltada para crianças. A feira acontecerá no pátio do 
Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (IIC), das 10h às 18h, e faz 
parte do calendário da Semana da Língua Italiana no mundo. O IIC fi ca 
na Avenida Higienópolis, número 436, e a entrada será gratuita.

I - Caça ao Tesouro 
Com o intuito de estimular a interação, a curiosidade e o aprendizado 
das crianças, o Museu de Pesca, localizado em Santos, tem utilizado o 
celular como um aliado na visitação de suas atrações. Grupos de até 30 
crianças, com idade de 6 a 12 anos, podem participar da nova atração 
Caça ao Tesouro, onde os pequenos são estimulados a utilizar a tecno-
logia do QR Code para descobrir respostas das pistas espalhadas em 
todo o Museu e conhecer mais sobre a biodiversidade, sustentabilidade e 
biologia marinha. A atração necessita de agendamento prévio. O Museu 
de Pesca fi ca na Bartolomeu de Gusmão, 192 - Ponta da Praia, Santos. 
Agendamento: 13 3261-5260. 

J - Programa de Estágio 
A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o Programa de Estágio 
2020. Oferece bolsa-auxílio de R$ 1.700,00, prevê duração de até dois 
anos e é direcionado a estudantes brasileiros de diversos cursos das 
áreas de exatas, humanas e biológicas. Busca estudantes apaixonados e 
dispostos a transformar o mundo. Ser universitário com graduação pre-
vista a partir de dezembro de 2021 a julho de 2022 e ter disponibilidade 
para estagiar de 30 horas semanais são os critérios necessários para os 
candidatos. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos em 
inglês. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22, pelo site 
(https://www.venhatransformar.com.br).
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O novo propósito 
das empresas 

O mundo vive uma 

transformação em todos 

os sentidos e, com isso, 

a visão de negócios 

também está mudando

Exemplo disso é o comu-
nicado feito, há menos 
de um mês, pelos líderes 

das principais empresas que 
compõem a Business Roun-
dtable, associação que reúne 
as maiores companhias dos 
Estados Unidos. 

O manifesto assinado por 
181 CEOs muda radicalmente 
a visão sobre os propósitos de 
suas corporações, quebrando a 
política mantida há mais de 20 
anos, que focava na maximiza-
ção dos lucros dos acionistas, 
acima de tudo. 

Pelo documento, fi ca claro 
que agora o olhar estará vol-
tado também para consumido-
res, funcionários, fornecedores 
e comunidade. O comunicado 
tem peso, afi nal, as companhias 
que fazem parte da associação 
somam faturamento de US$7 
tri e mais de 15 milhões de 
funcionários. Entre elas estão: 
Walmart, Apple e Ford.

Nas declarações sobre os 
princípios de governança cor-
porativa, cinco pontos específi -
cos foram destacados no texto: 
entregar serviços ou bens de 
valor aos clientes; investir nos 
funcionários e recompensá-los 
de maneira justa; negociar de 
forma ética com fornecedores; 
apoiar as comunidades em que 
as empresas estão inseridas; e 
gerar rentabilidade de longo 

prazo para os acionistas.
Esse direcionamento é ape-

nas uma forma de trazer 
refl exões sobre a relação dos 
empresários com as novas 
exigências de uma sociedade 
complexa, volátil, incerta e, 
muitas vezes, ambígua, que 
ambienta o mundo hoje.

Atualmente, para uma or-
ganização ter longevidade, 
deve-se priorizar os clientes 
e suas necessidades, depois o 
investimento em funcionários 
e na comunidade em que atua, 
bem como o cuidado com o 
meio ambiente, pois só assim 
terá possibilidade de gerar 
valor a longo prazo e trazer 
resultado para os acionistas. 
E isso pode ser visualizado em 
todos segmentos, inclusive no 
campo do direito empresarial.

O olhar agora está nas neces-
sidades do cliente e em como 
proporcionar a melhor experi-
ência, por meio do produto e/
ou serviço, que se oferece; no 
cuidado com os funcionários, 
pois são eles quem estão em 
contato direto com o cliente, 
seja na venda, na prestação 
do serviço ou na confecção 
do produto; além do impacto 
da empresa na sociedade e no 
meio ambiente.

Estar atento às mudanças 
e colocá-las em prática é que 
levará as empresas a serem lon-
gevas e prósperas. Mas princi-
palmente é o que transformará 
funcionários, fornecedores, 
clientes e as comunidades em 
embaixadores da marca.

Elis Christina Pinto (*) 

Pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
estima que aproximadamente 
103 mil vagas serão abertas até 
dezembro — um aumento de 
43,8 mil postos de trabalho em 
relação ao previsto ano passado.

Em meio a um cenário mais 
otimista, o levantamento apon-
ta um leve recuo de 72% para 
69% no percentual de empre-
sários que não têm a intenção 
de fazer contratações nesse 
fi m de ano, sejam temporários, 
informais, efetivos ou terceiri-
zados. Por outro lado, houve 
um aumento de 17% para 23% 
o percentual dos que contra-
taram ou devem contratar ao 
menos um novo colaborador. 
A principal justifi cativa para os 
reforços do quadro de funcio-
nários é atender ao aumento da 
demanda neste período do ano, 

As comemorações de fi m de ano prometem aquecer o varejo com 

a contratação de novos profi ssionais.

A cobrança de pedágio em 
seis praças de rodovias no 
Paraná será reduzida em 30% 
a partir de hoje (1º), depois 
que as concessionárias res-
ponsáveis pela administração 
de trechos em duas rodovias 
terem fi rmado um acordo com 
a Força Tarefa da Lava Jato. Na 
praça de São José dos Pinhais, 
da BR-277, no trecho que liga 
Curitiba ao litoral paranaense, 
operado pela EcoRodovias, o 
valor cobrado para os carros 
de passeio passará de R$ 20,90 
para R$ 14,60, por exemplo. 

Nas outras cinco praças, tam-
bém na BR-277, no trecho entre 
Guarapuava e Foz do Iguaçu, 
os novos valores fi carão entre 
R$ 11,50 e R$ 9,50, ante os

R$ 16,40 e R$ 13,50 anteriores. 
A redução nos valores dura até 
que seja atingida a quantia eco-
nomizada de R$ 220 milhões, 
que foi o valor acordado entre 
as concessionárias e o MPF de 
modo a ressarcir a população 
dos prejuízos causados nos 
casos de corrupção assumidos 
pelas empresas investigadas 
por fraudes nas licitações.

Além do desconto, outros
R$ 150 milhões devem ser in-
vestidos em obras nas rodovias 
e mais R$ 30 milhões devem ser 
pagos a título de multa. Além das 
concessionárias do grupo EcoRo-
dovias, a Rodonorte, do grupo 
CCR, também anunciou acordo 
em que reduziu tarifas de pedágio 
no Paraná, em abril (ABr).

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 2,7 pontos na 
passagem de agosto para setembro deste ano. Com 
o resultado, o indicador chegou a 116,9 pontos, em 
uma escala de 0 a 200 pontos, e se mantém elevado 
em termos históricos.

O indicador é calculado com base em dois com-
ponentes: mídia (baseado na frequência de notícias 
com menção à incerteza na imprensa) e expectativa 
(construído a partir das previsões de analistas eco-
nômicos). O componente mídia subiu 1,5 ponto e 

chegou a 115,9 pontos. Já o componente expectativa 
teve alta de 5,8 pontos.

De acordo com o pesquisador da FGV Aloisio Campe-
lo Jr., a alta do indicador foi motivada principalmente 
por questões externas, como a tensão comercial entre 
Estados Unidos e China e a possibilidade de uma de-
saceleração mais forte da economia mundial em 2020. 
Além disso, fatores internos também contribuíram, em 
especial devido a temas como a reforma tributária e a 
dúvidas quanto ao ritmo de crescimento da economia 
brasileira (ABr).

O presidente Jair Bolso-
naro assinou, ontem (30), 
decreto que torna gratuita as 
publicações no Diário Ofi cial 
da União (DOU) para órgãos 
federais. A medida visa a 
desburocratização e racio-
nalização administrativa, já 
que, na prática, o pagamento 
do serviço é previsto como 
receita e despesa no próprio 
orçamento da União. A norma 
vigente impõe a cobrança pelas 
publicações à própria União e 
a suas entidades. 

“Esse dinheiro sai de um pon-
to do orçamento e vai para outro 
ponto do orçamento”, explicou 
o ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Jorge Oliveira, na cerimônia de 
assinatura do decreto na sede 
da Imprensa Ofi cial, em Brasília. 
A partir de 1º de novembro, 
quando a nova medida entra em 

Bolsonaro assina Decreto de Gratuidade de Publicação no DOU 

para Órgãos Federais.

BNDES e operações 
de  citárias com a 
Odebrecht 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) informou 
ontem (30) que as operações 
feitas entre a instituição e o 
grupo Odebrecht, de 2003 a 
2018, resultaram em perdas, 
já ocorridas ou potenciais, de 
R$ 14,6 bilhões. A informação 
foi divulgada por meio de nota 
que, segundo o BNDES, tem o 
objetivo de dar transparência 
às ações do banco.

Segundo o BNDES, R$ 3,7 
bilhões se referem a perdas 
da União em créditos no fi -
nanciamento à exportação. 
Outros R$ 8,7 bilhões seriam 
perdas potenciais (máximas), 
correspondentes ao valor de 
exposição total do BNDES em 
créditos perante as empresas 
em recuperação judicial do 
grupo Odebrecht.

O restante das perdas, se-
riam, segundo o banco, decor-
rentes da venda de suas ações 
da Atvos (perda efetiva de R$ 
800 milhões) e do valor das 
ações da OTP (que resultariam 
numa perda potencial de R$ 1,4 
bilhão). Nesses 16 anos (2003 
a 2018), o BNDES investiu R$ 
51,3 bilhões na Odebrecht, 
através de oferta de crédito 
direto e indireto, fi nanciamen-
to específico a exportações 
e aquisição de participações 
societárias (ABr).

Varejo e serviços devem abrir mais 
de 100 mil vagas para o  m de ano

Faltando três meses para as comemorações de  m de ano, os setores varejista e de serviços já vêm se 
preparando para um dos melhores períodos que promete aquecer o setor com a contratação de novos 
pro  ssionais

37% planejam abrir o mesmo 
número de vagas. Apenas 9% 
pretendem contratar menos 
funcionários. Considerando os 
que irão ampliar o quadro, 41% 
acreditam que a perspectiva de 
retomada da economia deve 
refl etir no aumento das vendas 
— um crescimento de 30 p.p. 
em relação a 2018. Para 39%, 
a intenção é suprir a demanda 
para vender mais e 17% acre-
ditam ser necessário investir 
na qualidade do atendimento.   

Além disso, 47% dos em-
presários disseram estar se 
preparando ou pretendem se 
preparar para as vendas de 
Natal. As principais estratégias 
adotadas são ampliação do 
estoque (43%), investimento 
na divulgação da empresa 
(42%), aumento da variedade 
de produtos ou serviços (30%) 
e contratação de mais funcio-
nários para atender à demanda 
(15%) (AI/CNDL/SPCBrasil).

com 88% das menções.
“O número apresentou cres-

cimento e pode sinalizar que o 
mercado de trabalho começa 
a reagir de forma mais efetiva 
diante da lenta melhora na 
atividade econômica. Embora 
o movimento ainda esteja lon-
ge de ser sufi ciente para fazer 
frente ao elevado número de 

desempregados no país, já há in-
dícios de um reestabelecimento 
da confi ança do empresário”, 
analisa o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

A pesquisa também mostra 
que a maior parte (48%) dos 
empresários consultados deve 
contratar mais este ano do 
que no ano passado, enquanto 

Pedágio cai após acordo 
entre concessionárias

e Lava Jato

Decreto torna gratuita publicações 
de órgãos federais no DOU

vigor, os órgãos da administração 
direta, autarquias, fundações e 
estatais dependentes não preci-
sarão pagar pela publicação de 
seus atos no DOU. 

Estatais não dependentes, 
entidades particulares e outros 
entes da federação, porém, con-
tinuarão pagando pelo serviço 

normalmente.  Bolsonaro pa-
rabenizou os servidores da Im-
prensa Nacional pelo trabalho e 
disse que a desburocratização 
e a facilitação das normas tem 
ajudado a administração públi-
ca e ao cidadão. “Temos feito 
o possível para seguir nessa 
linha”, disse (ABr).

Incerteza da economia cresceu 2,7 pontos


